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1. Inledning 
1.1 Samtycke 
Härmed intygas att det här arbetet är samförfattat, och att båda författarna, Magnus 
Eriksson och Fredrik Borg har arbetat i symbios där båda deltagit och bidragit lika 
mycket till varje del i det här projektet. 

1.2 Bakgrund 
Oscar Härnström är en av Sveriges främsta downhillåkare med flera meriter på sitt CV. 
Downhill är en gren inom sporten mountainbike, cykling, där det går ut på att ta sig ned 
för en bana placerad på ett berg så snabbt som möjligt. Oscar Härnström bor nu mera i 
Italien, där han lever ut sin dröm, att ha cykling som sitt jobb. I Sverige är downhill en 
växande sport där utövarna blir fler, men det är i Italien, England och Spanien sporten 
har sitt hem. Banorna man åker på ligger oftast i berg eller tät skog, vilket har gjort att 
skaderisken är väldigt hög. På grund av dessa förutsättningar klassas sporten som en 
extremsport. Publiken får se intensiva tävlingar med krascher och där det i slutändan 
handlar om hundradelar om vem som vinner. Härnström har bland annat representerat 
Sverige under VM men även stått för goda resultat i mindre individuella tävlingar. Oscar 
Härnström kände själv att det saknades en webbplats där han inte är begränsad till ett 
gränssnitt som styrs av någon annan. Han ville ha ett utrymme på webben där han kunde 
exponera sina sponsorer och samtidigt nå ut till sina intressenter som vill veta hur det går 
för honom i tävlingarna. 

1.3 Projektbeställning 
Oscar Härnström klättrar världsrankingen och det sker hela tiden nya saker för honom. 
Just nu tävlar han nere i Italien och har ett fullspäckat tävlingsschema. I år kommer han 
även att köra för ett nytt lag med en ny huvudsponsor. Nu är det Härnström själv som 
ansvarar för att hans huvudsponsor får den exponeringen som de har kommit överens 
om. Vi kom i kontakt med Härnström för något år sedan men då hade hans team en 
egen webbplats, men nu när det är ett nytt team behövs det en egen webbplats. 
Härnström kontaktade oss och var intresserad av att ha en egen webbplats där han som 
downhillåkare kan visa sina resultat och skriva om de kommande tävlingarna. Han ville 
ha en webbplats där han kunde kontrollera innehållet och i sin tur få utrymme för att 
exponera sina sponsorer. Härnström köper många bilder av fotografer som är placerade 
längs med banan, vilket har bidragit till att han har en stor bildbank men ingenstans där 
han får möjligehten att visa bilderna i sin prakt. Idag har han heller ingen fansida på 
facebook eller ett väl fungerande nyhetsbrev via mail. Hans förhoppningar var att samla 
allt på ett ställe så det var lätt att hitta den information besökarna ville hitta om honom 
som utövare. Därför tror han att en webbplats är en bra plattform för att samla allt 
innehåll. 

1.4 Problemformulering 
En webbplats måste anpassas efter genren och ta hänsyn till deras krav och behov. Vilka 
estetiska och användarvänliga riktlinjer bör man hålla sig efter när man producerar en 
webbplats?  
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1.5 Syfte 
Under detta stycke beskriver vi både projektets syfte och webbplatsens syfte. Genom att 
ha två olika syften blir det tydligare vad vi vill uppnå med projektet respektive 
webbplatsen. 

1.5.1 Projektsyfte 

Projektets syfte är att skapa en webbplats som har balans mellan estetik och 
användarvänlighet. Projektet tar upp olika teorier inom estetik och användbarhet för att 
sedan praktisera och testa teorierna genom två kvalitativa metoder. 

1.5.2 Webbplatsens syfte 

Webbplatsens primära syfte är att exponera extremsportaren Härnström som utövare. 
Alltså kommer det inte ägnas något fokus på att framställa cykelsporten downhill. 
Webbplatsen kommer också ha ett sekundärt syfte för att kunna få in sponsorer via 
marknadsföring. Det här är något som är viktigt för en extremsportare, då man som 
utövare tas på ett mer professionellt sätt om man har en webbplats där man visar tydligt 
hur sponsorer exponeras om man väljer att investera. Sekundärt handlar det om att 
användarna ska kunna följa Oscar och se hur han presterar i tävlingarna. Vi upplever att 
det är viktigt för användarna att få se mycket digital media i form av bilder och filmer, 
samt komma närmare Oscar genom personliga blogginlägg. 

1.6 Tillvägagångssätt 
För att nå vårt syfte ska vi genomföra en genreanalys i kombination med användartester. 
Tanken med genreanalysen är att främstvisa vilka estetiska val som passar till 
webbplatsen, medan användartesterna fungerar som ett verktyg för att undersöka hur 
användarvänligheten fungerar. Genreanalysen kommer hjälpa oss att identifiera Oscar 
Härnströms varumärke och anpassa webbplatsen efter genren. Efter att vi genomfört 
genreanalysen kommer vi att börja koda webbplatsen och designa den. När vi närmar oss 
slutproduktionen genomför vi användartester för att undersöka hur målgruppen upplever 
webbplatsen. Samtliga användartester filmas, vilket underlättade analysarbetet för oss då 
vi enkelt kan se hur respondenterna navigerar sig på webbplatsen. 

1.7 Målgrupp 
För att ta reda på vår tänkta målgrupp tog vi hjälp av tidigare studier inom extremsport 
och medieringen av sporten. Forskarna Martin Schreier, Stefan Oberhauser och Reinhard 
Prügl genomförde en enkät som skickades ut till kite surfare och teknikdykare. Inom kite 
surfning var 92% av respondenterna män och 94,3% män var det som svarade på 
teknikdykarenkäten (Schreier et. al 2007). Wheaton och Beal (2003) har även de kommit 
fram till att personer inom extremsport är framförallt män, men även att de är inom 
åldersspannet 13 till 50. Därför kan vi precisera vår målgrupp för webbplatsen och fastslå 
att män är överrepresenterade inom extremsport. 
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För att ytterligare precisera målgruppen har vi valt att fokusera på män inom 
åldersspannet 13-25. Åldersspannet är valt då Oscar Härnström har bidragit med ett 
antagande och berättat att hans fans är främst unga vuxna. Eftersom Oscar varje helg är 
på en ny tävling ser han vilka publiken är och vilka som är potentiella fans som han vill 
nå ut till. Vår målgruppsdefinition ser således ut så här: Män 13-25, som har intresse av 
att följa extremsportare och besöker deras webbplatser minst en gång i veckan. 
 
Extremsportare och deras fans kan även ses som personer man ser upp till, då de 
ständigt hittar på nya typer av sporter och sätter trender (Schreier et. al 2007). 
Målgruppen är även högst involverad i relevanta varumärken inom extremsport och 
känner sig engagerade i att utveckla och förnya sporten (Schreier et. al 2007). 
 
Eftersom downhill är en relativt liten sport i Sverige är det mer intressant att fokusera på 
människor som hade ett generellt intresse för extremsporter. Med andra ord så är det inte 
bara de som har intresse för downhill, utan alla med intresse för extremsportsgenren. 
Oscar Härnström själv nämner också att man ser tydligt på andra inom downhill att det 
finns ett intresse inte enbart för sporten utan även för allt som händer runt omkring. 
Därför blir målgruppen bredare än om den bara hade varit riktad mot sporten downhill. 

1.8 Avgränsningar 
1.8.1 Projektets avgränsningar 

Vi kommer inte gå in närmare på varumärkesbyggande eller marknadsföring i den 
bemärkelsen att vi kommer mäta effekten. Givetvis är webbplatsen en del av hans 
varumärke och delar i de estetiska valen är framtagna genom genreanalys där vi ser hur 
man exponerar sponsorer. Det är en spännande infallsvinkel man skulle kunna ha på ett 
liknande projekt men vi har valt att inte analysera det spåret. En atlet som Härnström, 
där han får sin lön genom sina sponsorer är det viktigt att ha ett starkt varumärke, där 
han kan motivera varför sponsorerna ska ge honom finans istället för de andra. 
Webbplatsen kommer att vara en del i hur Härnström kan exponera sig och vara en kanal 
som han kan använda för att nå ut och stärka sig som varumärke. Men hur effekten ser 
ut i varumärkesbyggandet kommer vi inte lägga någon större fokus på. Projektets rapport 
kommer inte beröra någon del inom sökoptimering för webbplatsen, då vi valt att lägga 
fokus på just estetik och användbarhet. Webbplatsen kommer endast att ha engelsk text 
då målgruppen är internationell. Genom engelskan får man en stor bredd på 
informationen och fler kan förstå innehållet. Webbplatsen kommer att vara responsiv, 
men vi lägger ingen större vikt vid anpassning för mobila enheter. Den avgränsningen 
har vi gjort då estetiken skiljer sig mellan webbplatser som endast är designade för 
datorer. 

1.8.2 Teoretiska avgränsningar 

Vi kommer att grundligt beröra estetikbegreppet, men vi kommer ha stort fokus kring 
estetiken riktat mot webb. Vad gäller avgränsningarna när undersökning kring 
användarvänlighet menar vi inte en webbplats som är optimerad för några fysiska 
handikapp, till exempel synskadade, färgblinda och så vidare. Vi fokuserar på 
användarvänlighet i bemärkelsen att användaren förstår vår layout och inte blir 
desorienterad av våra designval. Vi har även valt att följa de typiska grafiska element för 
genren som webbplatsen verkar inom, istället för att producera en webbplats som inte 
tilltalar den tänkta målgruppen. Det har vi gjort för att besökarna och målgruppen inte 
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ska känna sig förvirrade av designen och förstå Oscar Härnströms varumärke som 
extremsportare. Då Härnström är relativt okänd tror vi att det är viktigt att de som 
besöker webbplatsen förstår vad han håller på med och därför är det extra väsentligt att 
ta hänsyn till genren. 

2. Teorier och centrala begrepp 
För att reda ut problemlösningen och nå projektets syfte kommer vi att använda oss av 
teorier inom estetik och användarvänlighet. Estetik och användarvänlighet har vi valt att 
fokusera på då de två teorierna är centrala inom webbdesign, men även aspekter som kan 
skilja sig från webbplats till webbplats. Genom att ta reda på de estetiska teorierna 
hoppas vi få verktyg som kan hjälpa oss i designlösningen och forma en webbplats som 
tilltalar målgruppen. Teorier inom estetik kommer även att hjälpa oss att skapa en 
autentisk webbplats vilket är viktigt för målgruppen (Donelly 2006). Idrottsforskarna 
Belina Wheaton och Becky Beal genomförde en studie som visar på att det finns två 
dominerande kanaler för media inom subkulturer vilket är magasin och video, men att 
även webbplatser blir allt mer populära (Wheaton & Beal 2003). Genom forskarnas 
intervjuer när det handlar om magasin har respondenterna sagt att det i många fall inte är 
av större vikt vem som är utövare, utan det kan vara vem som helst, men bilden är bra 
kan man ändå tänka sig att köpa tidningen. Däremot är det av stor vikt vem som är 
avsändaren. En av respondenterna reagerade på en reklambild där en skejtare hade ett 
par skor från ett visst märke. Han sa att man såg tydlig när ett skoföretag försöker köpa 
in sig i subkulturen genom reklam i form av en snygg bild på en skejtande person. 
Problemet är att skorna säger direkt att man inte kan skejta i dem (Wheaton & Beal 
2003). Det visar tydligt att mottagarna är väl medvetna vad avsändarens intentioner är 
och att man sållar bort när det det handlar om ekonomsik vinning och inte för att lyfta 
sporten eller livsstilen. Med Wheaton och Beals forskning som grund är det därför av 
yttersta grad att vi tar hänsyn till de estetiska regler och riktlinjer som finns inom 
extremsport. Annars finns risken, som forskarna nämner, att målgruppen sållar bort 
innehåll (Wheaton & Beal 2003). Donnelly (2006) menar att inom extremsport 
positionerar man sig enligt Bourdieus teori “us against them” och utifrån den kunskapen 
kan vi anta att det är viktigt att forma estetiken efter målgruppens krav. Eftersom de ser 
sig själva i kamp mot omvärlden och kommersialiseringen blir det viktigt att hitta en 
estetisk balans kring sponsorer och grafiska element (Donnelly 2006). 
 
Användarvänlighetsteorierna hoppas vi kunna bidra med tekniska lösningar på 
webbplatsen som underlättar för användarna att navigera sig. Dessa teorier blir centrala 
för vår lösning då de hjälper oss att skapa en webbplats som anpassas efter målgruppen. 
Skulle man skapa en webbplats utan att ta hänsyn till användarvänlighet, får man en 
webbplats som ogillas av besökarna och som inte uppfyller sitt syfte. Eftersom bilder är 
en viktig del är det till stor vikt att besökarna inte upplever några hinder att dels hitta till 
den sidan. Men även att det inte är några svårigheter att orientera sig till nästa bild. Det 
här blir en del i utmaningen vid utformningen av bildarkivet. Som Wheaton och Beal 
(2003) kom fram till i sina studier var det inte så viktigt vem som var utövaren utan att 
bilderna var snygga, då kunde läsaren själv sätta sig in i situation att det vad den som var 
utövaren. Även det bidrar till att bilderna måste presenteras på ett estetiskt tilltalande 
sätt.   
 
Med de estetiska och användarvänlighetsteorierna hoppas vi alltså kunna lösa så väl som 
designproblem samt användarrelaterade problem. Vi använde oss även av olika begrepp 
som typografi och genre för att nå syftet samt lösa problemområdet. 
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2.1 Extremsport 
 
För att få klarhet i hur vi ska kunna producera webbplatsen och anpassa den efter 
målgruppen är det viktigt att reda ut begreppet extremsport och vad det betyder. Bennett 
et al. (Puchan 2004) menar att man kan kalla extremsport för “action sport”, vilket 
definieras som att det är en sport som inte är “mainstream” och traditionell samt att den 
ofta innebär risker, fara och/eller okonventionella regler (Puchan 2004). Ofta utövar man 
sporten individuellt och för att nämna några sporter som klassas som “action sport”, eller 
extremsport, är klättring, mountain bike, skateboard, inlines, snowboard. En annan 
forskare, Tony Mason, definierar sportgenren som något som “är mer eller mindre 
fysiskt, tävlingsinriktat, som involverar lag mot lag, atlet mot atlet eller atlet mot naturen, 
eller klockan” (Puchan 2004). 
 
Utövare inom extremsport är innovativ och söker efter spänning (Schreier et. al 2007). 
Till exempel under 1970 när mountain bike-fenomenet dök upp, började målgruppen 
söka sig ifrån de asfalterade vägarna och ut på landet. Eftersom det inte fanns några 
cyklar som var anpassade efter underlaget, tvingades dem att hitta på en ny typ av cykel 
som passade. I sin tur har det blommat upp en industri som genererar flera miljarder 
årligen (Schreier et. al 2007). 
 
Inom extremsport är det viktigt för målgruppen att känna autenticitet och att man gör 
saker på rätt sätt. Det är av hög grad för dem att inte ”försöka” för mycket, utan ta saker 
som de kommer. På så sätt kan man se målgruppen som kreativ, men att de även är vana 
med en slags ”lathet”. Latheten i sin tur gör att de löser problem på de mest enkla och 
radikala sätt. Enligt Donelly (2006), som lånar begreppet ”us against them” från 
Bourdieu, positionerar sig extremsportare i en roll där de sig själv mot resten av världen. 
Donelly (2006) menar att det är omöjligt att samtliga utövare inom en extremsport 
upplever sporten på samma sätt, då det finns för många olika motivationer och 
möjligheter för att delta. Men, tack vare detta har det gjort att genren är homogen och att 
utövarna kan se sig som autentiska. 
 
När tidigare forskning kring alternativa sporter, som i detta fall extremsport, har 
genomförts fokuserar man nästan alltid på utövarna. Donnelly (2006) menar att man 
snarare bör intressera sig för de som kallas ”wannabes” eller ”posers”, då det är dessa 
som konsumerar bland annat tv-spel. På grund av att utövarna och de som anser sig vara 
”äkta” inte vill beröra kommersialiseringen, ställer sig Donnely frågan: Vilka är egentligen 
extremsportskonummenterna? 

2.2 Estetik 
Dennis Dake är en professor inom konst och har under sin tid analyserat flera verk som 
handlar om estetik. I artikeln “An aesthetic theory of visual communication” förklarar 
han estetiken på tre olika plan. Dessa är de filosofiska-, vetenskapliga- och det artistiska 
perspektivet. Han öppnar sin artikel med att säga att estetik är en av de viktigaste 
pusselbitarna när det gäller kommunikation (Dake 2005). Dake ställer sig frågan “vad det 
är som gör att en solnedgång eller en ros påverkar oss så stark?” och mysteriet med 
påverkan vad gäller skönhet. 
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Det filosofiska perspektivet är en gren som främst undersökt den psykologiska 
reaktionen när vi ser skönhet. På det tidiga filosofiska planet såg man skönhet som något 
som skapades genom harmoni av former, men senare på 1700-talet valde man även att ta 
hänsyn till mottagarens åsikt. Det här resulterade i att teorin blev mer diffus och 
subjektiv (Dake 2005). Det andra perspektivet som Dake diskuterar om är det artistiska 
perspektivet. Inom det artistiska perspektivet är det konstnären till det visuella 
konstverket som bestämmer vad skönhet är och där igenom blir det mer subjektivt 
(Dake 2005). Likaså blir även det vetenskapliga perspektivet ett mer objektivt synsätt på 
estetiken där man menar på att det visuella uttrycket måste gå igenom hjärnans lagar som 
Dr. Semir Zeki diskuterar (Dake 2005). 
 
Dake (2005) tar upp tre aspekter som är viktiga i estetiken där han menar på att estetik 
inte är saken i sig utan att det är en relation mellan tre “fenomen”. Dessa säger han vara 
skaparen av det visuella uttrycket, mottagaren och objektet sig självt (Dake 2005). 
Objektet är just det vi ser så som linjerna, färgerna och formerna för att skapa en relation 
till mottagaren som är målet för skaparen (Dake 2005). 
 
Dakes artikel fokuserar mer på hur konstnären har mer kontroll över estetiken och att 
det är konstnären som bestämmer dynamiken i bilderna för att skapa ett mer tilltalande 
formspråk. Estetik är ett komplext avsnitt med mycket subjektivt tänkande där man inte 
kan sätta fakta på hur det faktiskt fungerar. Även om det vetenskapliga perspektivet 
försöker hålla det objektivt, går det inte att bortse från perspektiven som tar upp om 
mottagarens egna tankar. 

2.3 Estetiken på webben 
Flera forskare har valt att undersöka vad estetiken har för betydelse på webben och hur 
vi som mottagare påverkas av sidornas visuella uttryck. Några som valde att titta närmare 
på det här var Carlota Lorenzo-Romero, et al. i sin artikel “Web aesthetics effects on user 
decisions: impact of exposure lenght on website quality perception and buying 
intentions”. Artikeln går närmare in på vad det är som gör att vi känner oss trygga i att 
köpa från en webbplats, även hur viktigt det är på denna marknad att nå till sin publik 
och hur vi kan göra det här genom estetik. 

 
As to the commercial impact, the Internet has already occupied a very important position in the 
global marketplace. On the basis of transaction volumes, the Internet is already the second most 
important retailing channel in the US and the European Union [...] (Lorenzo-Romero et al. 
2013 s.77) 
 

De tar upp ett exempel av en tidigare studie genomförd av Lindgaard 2006 som gjort 
tester där de det sägs att endast 50 millisekunder räcker för mottagaren att avgöra om de 
får en positiv eller negativ syn av webbsidan (Lorenzo-Romero et al. 2013). Även 
liknande studier av Tractinsky och Colleagues där tester gjorts med en halv sekund, visar 
på att webbestetiken avgör om publiken får en positiv eller negativ syn på sidan 
(Lorenzo-Romero et al. 2013). 
 
De tar även upp en teori som handlar om “haloeffekten”, en term som myntades av 
Edward Thorndike redan på 1920-talet. Haloeffekten går ut på, som Tim Hindle (2008) 
förklarar i sin bok, att när en person är bra på A så antar vi att han är bra på B, C och D 
och vise versa när en person är dålig på A är han även dålig på B, C och D. Det handlar 
om vårt första intryck och att vi bär med oss det vidare senare och att det ligger kvar då 
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vi redan bestämt om vi tycker webbplatsen gav en positiv eller negativ bild redan de 
första 50 millisekunderna. 
 
Forskarna definierar webbestetik genom visuell attraktion, designkvalité, färger, symmetri 
och balans tillsammans med många andra som de säger är webbestetik (Lorenzo-Romero 
et al. 2013). Deras studie bygger på en undersökning där 239 personer blev exponerade 
för ett flertal sidor olika lång tid. En del blev exponerade endast en sekund för att se om 
det var vad som behövdes för att redan då bestämt sig om man kan tänka sig göra ett 
köp via den webbplatsen. En enkel studie där de som exponerades en sekund fick två 
svarsalternativ om de kunde tänka sig att köpa där ifrån eller inte. Webbsidorna hade de 
tidigare kategoriserat där en del var visuellt estetiska medans de andra var “fula”. 
Hypoteserna byggde på tidigare forskning inom fältet där det fanns data på att det endast 
räckte med en halv sekund eller mindre för att få ett första intryck om man kan tänka sig 
att köpa (Lorenzo-Romero et al. 2013). Resultatet från deras studie, som var gjord i 
Spanien, visade inte på samma resultat som den forskningen de hade undersökt, i stället 
visade den att personer som exponerades en sekund för en sida kunde ändra uppfattning 
senare. Därmed kunde de tänka sig att genomföra ett köp senare på respektive sida 
(Lorenzo-Romero et al. 2013). 
 
När det kommer till webb och när man undersöker estetik pratar man fortfarande om 
Alexander Baumgartners sätt att se på estetik, men man tar även upp ett synsätt från 
Munro. Där diskuterar han kring stimulansen eller den harmonin som skapas genom 
former, färger och deras relationer tillsammans med objektet som presenteras. Munros 
teorier liknar det synsätt på estetik som tidigare artikel använt sig av (Yong J Wang et al. 
2010). Inte den absoluta skönheten, vad som är skönhet respektive icke skönhet, utan att 
hitta en harmoni på webben tillsammans med alla visuella objekt. I forskarnas artikel 
“Beautiful Beyond Useful? The role of web aesthetics”, kollar man just på vad estetiken 
gör för mottagaren vad gäller shoppingvanorna på internet. De har valt att kolla på flera 
olika hypoteser som kan påverka våra vanor och “trigga” ett köp eller få oss att vilja köpa 
produkten. En hypotes som de tar upp säger att användarvänligheten på webben gör att 
vi väljer att handla online, men också den andra säger att webbestetiken avgör våra val 
(Yong J Wang et al. 2010). Resultatet från deras undersökning, där 275 individer deltog, 
visade att deras hypoteser stämde. Både webbestetiken och användarvänligheten spelade 
roll när deltagarna gjorde ett köp online. Resultatet visade att användarvänligheten 
spelade en aningen större roll när det gällde att trigga ett köp. Men de mer estetiska 
tilltalande webbplatserna hade stor effekt på de personer som inte direkt var ute efter att 
handla vid besökstillfället (Yong J Wang et al. 2010). 
 
Forskarna Yang-Cheng Lina, et al. undersöker även dem estetik på webben. De går 
igenom vilken betydelse layouten har för estetiken och kommer bland annat fram till 
följande: 
 

Visual layout has a strong impact on web aesthetics and is a critical factor in the design of HCI 
and web pages (ref. Parush et al., 2005 s. 218). Graphics play an essential role in enhancing 
the visual layout of web pages (ref. Noiwan & Norcio, 2006 s.218). 
 

Utifrån det estetiska filosofiska perspektivet diskuterar Yang-Cheng et. al, hur 
webbplatser genom text och bilder skapar känslor och lämnar avtryck hos besökaren (Lin 
et. al 2013). De menar även på att varje webbplats behöver hitta en balans mellan olika 
element på sidan för att uppnå maximal effekt och inte rubba de estetiska regler som 
finns (Lin et. al 2013). Medan Lin et. al diskuterar kring balansen mellan elementen och 
estetikens vikt på webbplatser, menar forskaren Thorlacius (2007) att under en längre tid 
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har användarvänlighet var den absolut största prioriteten för webbplatser. Istället har 
estetiken hamnat i skym undan och varit där som ett komplement och ett hjälpmedel för 
användarvänligheten (Thorlacius 2007). 
 

However, it becomes increasingly difficult to argue that aesthetics should be downplayed in favour 
of  functionality, even for information search sites, though of course functionality is of primary 
importance (Thorlacius 2007 s.68). 
 

Thorlacius menar på att användandet av bland annat färger och visuella ikoner ökar 
användarens medvetenhet och kan påverka valen som ska göras på webbplatsen 
(Thorlacius 2007). Alltså börjar man se estetiken inte bara som ett hjälpmedel, utan som 
ett verktyg som ska användas tillsammans med användarvänlighet för att skapa 
webbplatser. Estetiken på webben spelar även en stor roll i hur avsändaren vill 
porträttera sin image (Thorlacius 2007). Därmed är det ytterst viktigt att avsändaren 
utnyttjar den estetiska delen och skapar ett uttryck som profilerar avsändare. Som 
avsänderare och webbdesigner är det väldigt viktigt att känna till de olika estetiska regler 
som finns och hitta en väg där man kan väva ihop dem. Enligt Thorlacius (2007) finns 
det fyra stycken estetiska regler: 
 
1. Estetiken spelar stor roll i hur avsändaren vill uttrycka sig och hur avsändaren vill 
porträttera sin image. Alla webbplatser har information och andra visuella element och 
det i sin tur påverkar hur avsändaren ser ut i mottagarens ögon. 
 
2. Den estetiska effekten måste fungera tillsammans med kontentan och bidra till 
funktionalitet. Webbplatser blir mer användarvänliga när estetiken stöder navigering på 
sidan som i sin tur underlättar för användarna. 
 
3. Inom webbplatser finns det olika genrer och det är viktigt att estetiken på webbplatsen 
följer den genre som webbplatsen verkar i. Till exempel förväntar vi oss att kunna se 
filmer och andra visuella element på en webbplats som erbjuder videoströmning.             
  
 
4. Estetiken bör anpassas efter målgruppen för att ge maximal effekt. Genom att 
undersöka målgruppen kan man skapa tydligare estetiska produktioner som tilltalar 
målgruppen.    
           

The most sucessful Web sites are therefor the sites where the Web designers has created the 
aesthetic ascpects in accordence with the four above-mentioned areas: sender image, functionality, 
genre and target audience (Thorlacius 2007 s.67). 
 

2.4 Typografi 
Typografi är ett samlingsnamn för konsten att utforma texter. Font är också en 
benämning av det här som används när man diskuterar om det mer digitalt (Bergström 
2009). Det här är en väsentlig del i skapandet av webbplatser när man gör val kring vilket 
sorts teckensnitt man ska använda. De två vanligaste teckensnitten är antikva och 
sanserif, dessa används flitigt både på webbplatser och även i dagstidningar. 
 
Antikva ser man tydligast skillnad på med sina “klackar” eller de som helt enkelt kallas 
seriffer. Det här teckensnittet har olika bredd på sina bokstäver och en tydlig klack. 
(Bidjovski 2013). Sanseriferna utmärker sig genom att inte ändra tjocklek eller har någon 
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tydlig klack (Bidjovski 2013). Enligt Christer Hellmark (2004) är det svårt med 
undersökningar för att ta reda på vilket teckensnitt som är bäst. Han menar på att det 
teckensnitt som är lättläst är det teckensnitt som vi har som vana att läsa vilket i så fall 
skulle vara antika. Bo Bergström (2009) diskuterar kring två teckensnitt som är speciellt 
framtagna för webb: Georgia och verdana. Georgia är en speciellt framtagen antikva för 
webben medan verdana är en sanserif. Men Bergström (2009) poängterar även ett stort 
problem för de som väljer teckensnitt för webben. Om användarna själva inte har det 
teckensnittet som används på webbplatsen ersätts det med ett annat teckensnitt istället. 
Men även om det finns antikvor som är skärmanpassade så finns det även de som menar 
på att skärmens ljus förstör antikvorna när de har en teckenstorlek under 14 punkter 
(Hellmark 2004). 

2.5 Användarvänlighet 
Användarvänlighet har fått olika definitioner av många forskare. Forskaren Shackel 
(2009) beskriver användarvänlighet som följande: 
 

“a technology's capability to be used easily and effectively by the specified range of users, given 
specified training and user support, to fulfill the specified range of tasks, within the specified 
range of environmental scenarios” (Shackel 2009 s.340). 
 

Enligt Zphiris och Darin (2001) är användarvänlighet på just webben “någon som 
använder någon typ av webbläsare måste kunna besöka en webbplats och få full 
förståelse för informationen, och även ha totalt förmåga att integrera med webbplatsen 
om nödvändigt”. 
 
Hur man använder webben och navigerar sig på webbplatser varierar över hela världen. 
Designar man en webbplats enbart utifrån sitt eget land, utesluter man mer än hälften av 
andra besökare (Nielsen 2005). Enligt Jesper Nielsen är design viktigare än 
användarvänlighet i fallet programvara. För webbplatser menar han dock att 
användarvänlighet kommer före (Nielsen 2005). 
 
När man designar en webbplats ska man ta hänsyn till de fyra fundamentala funktioner 
som finns. Shackel (2009) kallar det “Four fundamental features of design for usability”.   
 
User-centred design 
Som designer måste du ta reda på vilka användarna är och vilka vad de kommer att 
använda webbplatsen till. Schackel menar även att designern bör undersöka användarna 
till den grad att de lär sig vilka mönster och uppgifter användarna har. User-centered 
design och undersökning av målgruppen och användarna ska genomföras innan man 
börjar koda webbplatsen (Schackel 2009). 
 
Participative design 
För att få optimalt resultat och absolut användarvänlighet bör man ha en panel som 
användarna sitter i. Panelen får i sin tur ta del av projektet och ge sin kritik allt efter som 
projeket utvecklas. 
 
Genom att ständigt upptäcka eventuella problem med användarvänligheten, kan man 
undvika att designa en webbplats som användarna inte förstår (Schackel 2009). 
 
Experimental design 
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Experimental design handlar om att göra användartestet på olika prototyper från 
projektet. Testerna bör återkomma under arbetets gång för att förhöja 
användarvänligheten och ge input på projektet (Schackel 2009). 
 
Iterative design 
Efter att man genomfört “experimental design” och fått resultaten från användartesterna 
handlar det om att ta del av resultaten och anpassa designen. Arbetsprocessen ser 
därmed ut som följande: design > test > mätning (Schackel 2009). 

2.5.1 Navigering 

För att öka användarvänligheten på en webbplats finns det många olika knep. Ett är att 
tydliggöra navigeringen på webbplatsen. Nätet är ett enda stort navigeringssystem där 
man genom olika hyperlänkar förflyttar sig mellan webbsidor (Nielsen 2000). 
Navigeringen på webbplatsen är väldigt viktigt för att besvara följande frågor: 
 
Var är jag? 
“Var är jag?” är en av de viktigaste navigeringsfrågorna, då användarna aldrig kommer att 
förstå webbplatsen struktur om de inte vet var de är (Nielsen 2000). Vet du inte vart du 
är, har du inte förmågan att förstå vart du hamnar när du klickar på en länk (Nielsen 
2000). Webbplatsen kan besvara frågan “var är jag?” ytterligare genom identitetsskapande 
element (Sundström 2005). Till exempel är en logotyp viktigt då den erbjuder ett 
igenkänningstecken och tydliggör avsändaren (Sundström 2005). 
 
Vart har jag varit? 
Genom att göra det tydligt för användarna var de har varit, hjälper det dem att ytterligare 
förstå webbplatsen struktur och navigation (Nielsen 2000). Nielsen rekommenderar 
bland annat att inte ändra standardfärgen på länkar, då de flesta användarna inte 
uppfattar vad färgerna betyder (Nielsen 2000). 
 
Vart kan jag gå? 
Den här frågan besvaras genom den visuella navigeringen och andra länkar. Dessutom 
besvarar användaren frågan enklare om de har fått förståelse för strukturen (Nielsen 
2000). Eftersom det inte är möjligt att visuellt visa samtliga sidor på webbplatsen, är det 
uppenbart att en tydlig och bra sidstruktur är nödvändigt för att besvara frågan “vart kan 
jag gå?” (Nielsen 2000). 

2.6 Varumärke 
Varumärken har en stor roll för den ekonomiska delen i ett företag (Fischer 2010). 
Genom att bygga ett starkt varumärke kan man locka intressenter, men även behålla de 
som redan är engagerade inom varumärket (Fischer 2010). Varumärkets betydelse för 
individer varierar dock mellan länder (Hofstede 2003, refererad i Fischer 2010). Genom 
varumärken kan man kommunicera ut sina egna budskap, vilket är populärt och omtyckt 
i USA (Fischer 2010). 

2.6.1 Image 

En del i ett företags identitet är just deras image, hur de uppfattas av konsumenter. 
Dowling (2001) nämner just att konsumenter inte köper produkten utan är efter märket 
med den personlighet de själva identifierar sig med. Huvudidén med image och identitet 
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handlar om människors tankar och upplevelser (Dowling 2001). Ett företag kan betyda 
olika från individ till individ, men genom en tydlig image kan man skapa samhörighet 
(Dowling 2001). 

2.6.2 Identitet 

Enligt Dowling (2001) finns det fyra grundkomponenter i ett företags identitet: namnet, 
logotypen/symbolen, typsnitt och färgschema. Alla dessa element är visuella och hjälper 
företag att skapa en visuel stil vilket kan hjälpa dem att göra avtryck (Dowling 2001). 
Dessutom kan man med hjälp av den visuella stilen tydliggöra vad företaget hoppas stå 
för (Dowling 2001). 

2.7 Genrebegreppet 
Under åren har begreppet “genre” förändrats, tolkats olika och blivit ett modebegrepp 
(Ledin 2001). Genom att ägna en del åt vad vi menar med genre, kan vi redogöra för hur 
analysen har genomförts och förtydliga resultaten. Moderna genreteorier kan ses som en 
länk mellan textuella och sociala förhållanden och genreintresset har fört med sig att 
texten blivit ett centralt analysobjekt (Ledin 2001). Genrebegreppet har traditionellt sin 
hemvist inom litteraturvetenskapen (Ledin 2001). Ledin (2001) har försökt att 
sammanfatta olika genreteorier och ställt dem emot varandra. Han gör en grov 
avgränsning och menar på att det finns fyra olika påstående om genrebegreppet som 
presenteras nedan. Med hjälp av påståendena kan vi använda kunskapen vidare i 
genreanalysen. 
 
Det första påståendet är att genrer knyter texter till sociala processer. Ledin (2001) menar 
på så vis att föreläsningar kan ses som en genre, medan fotbollsmatcher inte uppfyller 
kraven för genrestatus. 
 

En genre kopplar texter till en återkommande sociala process där människor samhandlar 
genom texter (Ledin 2001 s.26). 
 

Hejaramsorna på läktarna blir på så vis en genre. Men trots att man pratar med varandra 
under matchen är inte det avgörande för det sociala handlandet (Ledin 2001). 
 
I det andra påståendet kommer Ledin (2001) fram till att en genre innefattar 
prototypföreställningar om textutformningen. En genre kan vara mer eller mindre sluten 
till sin utformning. 
 
Det tredje påståendet är att en genre är normalt namngiven och på så sätt språklig och 
socialt kodifierad (Ledin 2001). De problem som kan uppstå är att till exempel “komedi” 
har olika betydelse från person till person. Dessutom kan en text innefatta flera olika 
genrer och inte vara fast bestämd för just “komedi”. Under vilken genre som en text 
hamnar inom bestäms helt enkelt av individen och därmed handlar det om sociala 
processer. Ledin tar upp ett exempel där en individ kan se en artikel och tänka på genren 
“sport”, medan en annan ser genren som “intervju” (Ledin 2001). 
 
Fjärde och sista påståendet är att en genre är en tradition som tas i bruk i en situation och 
varför den förändras över tid (Ledin 2001). Sociala verksamheter som är återkommande 
inom en viss text blir tillslut knutna och anses typiska för verksamheten. Utifrån det 
ovannämnda kan vi fastslå att extremsport är en genre som är fylld med sociala 
processer. Extremsportare enas på tävlingar och integrerar och vi har valt att fokusera på 
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deras webbplatser och hitta vad som är typiskt för genren. Genom att analysera sex olika 
webbplatser inom genren och ställa frågor kring estetik och användarvänlighet kunde vi 
fastställa hur designen ser ut. 
 

3. Metod 
3.1 Genreanalys 
Genom att genomföra en genreanalys på extremsportares webbplatser kan vi få reda på 
hur webbplatser inom genren ser ut. Med hjälp av genreanalysen kan vi sedan anpassa 
Oscar Härnströms webbplats och designa webben så den passade in i genren. Tack vare 
att anpassa webbplatsen efter genren kunde vi skapa igenkänning och trygghet hos 
besökarna. Genom att skapa en webbplats som följer genren uttrycker den seriositet och 
professionalism. Det i sin tur kan förhoppningsvis locka fler sponsorer och exponera 
Oscar Härnström. 
 
Genreanalysen ska genomföras likt en kvalitativ innehållsanalys för att se vad 
extremsportares webbplatser innehåller och vad vi borde ha med på Härnströms 
webbplats (Ekström & Larsson 2010). Genom att undersöka innehållet på respektive 
webbplats kan vi i sin tur definiera genren. 
 
Till respektive webbplats ställs grundfrågor (se bilaga 2) för att besvara frågeställningen 
“Vad är typiskt för extremsportares webbplatser?”. För att sedan kunna definiera 
ytterligare hur webbplatserna ser ut generellt sett, skiljer sig frågorna mot de 
webbplatserna beroende på vilka element och vilket innehåll som finns. 
 
Genreanalysen ska användas som ett verktyg för att kunna se vilka element och vilket 
innehåll som borde tas bort, och som möjligtvis känns överflödigt på webbplatsen. 
Eftersom genreanalysen är kvalitativ läggs det stor vikt på forskarnas egna tolkningar och 
analyser från den empiriska data som insamlats. Med genreanalysen kan vi med empirisk 
data motivera olika estetiska och så väl användarvänliga val på webbplatsen. 

3.1.1 Material och urval 

Vi har valt att titta på olika konkurrenter inom genren extremsport. Det har vi gjort då 
det är just extremsportares webbplatser som är relevanta för undersökningen. 
Populationen för genreanalysen är webbplatser inom extremsport. Urvalet för 
undersökningen är att endast titta på webbplatser som uppdateras av utövarna själva. 
Därmed undersöker vi inte sponsorers webbplatser eller idolwebbplatser och på så sätt 
får vi material som liknar samma avseende som Oskar Härnströms webbplats. Som 
Ekström och Larsson också nämner är det viktigt att göra ett urval där målet är att få en 
representativ av problemområdet, eller som i vårt fall genren (2010). Vid en intervju 
diskuterar dem också om de praktiska saker man ibland måste ta hänsyn till som tid och 
resurser men vi tycker även att det kan tillämpas här (Ekström & Larsson 2010). Det blir 
även tillämpat här då webbplatserna valdes med en bekvämlighetsteknik, men vi har valt 
dem utifrån att dels fråga Oscar som kan branschen och har bra kännedom om utövare 
inom extremsport. Bekvämlighetsurvalet grundar sig alltså i tidsbrist och tidigare 
kännedom från vår och Oscars sida. 
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Materialet som vi samlar in från webbplatserna analyseras, för att i sin tur dra egna 
slutsatser. Genom att undersöka innehållet på webbplatserna kan vi fastställa typiska 
element och innehåll för genren. Till urvalet valde vi ut sex stycken webbplatser och 
samtliga sex är kopplade till extremsport och har som huvudsyfte att marknadsföra sig 
själva som utövare. Eftersom vi inte är intresserade av innehåll vid ett precist tillfälle, 
behöver vi inte göra några avgränsningar i tid (Ekström & Larsson 2010). 
 
Det material vi har valt att analysera är följande webbplatser: 
Jon Olsson (http://www.jon-olsson.com) (Besökt 9/5 2014) 

 
Ryan Villopoto (http://www.rv2.com/) (Besökt 9/5 2014) 
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Henrik Harlaut (http://www.hharlaut.com) (Besökt 9/5 2014) 

 
Alexander Kangas (http://www.kangasbrothers.com) (Besökt 10/5 2014) 

 
Justin Barcia (http://www.justinbarcia.com) (Besökt 10/5 2014) 
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Ryan Sheckler (http://www.ryansheckler.com) (Besökt 10/5 2014)

 

3.1.2 Resultat från genreanalys på webbplatser 

Det första man tänker på efter att ha sammanfattat de olika webbplatserna är att 
extremsportarna jobbar mycket med sociala medier och interaktion. Tack vare sociala 
medier på webbplatserna, erbjuder dem en social process vilket definierar genren (Ledin 
2001). Det är tydligt att man inom genren lyfter fram bilder och filmer, då de element får 
störst utrymme på webbplatserna. Det här har antagligen utvecklats med tiden och gjort 
att bilder och filmer blivit viktiga inom genren och dessutom knutits och blivit typiska 
(Ledin 2001). Enligt analysresultatet hade instagram, som både erbjuder bilder och 
interaktion, stor roll på tre av sex webbplatser (jon-olsson.com, justinbarcia.com och 
ryansheckler.com). Eftersom webbplatserna har i syfte att marknadsföra utövarna blir 
bilder och filmer bra hjälpmedel för att exponera sig och locka sponsorer. Bilderna och 
filmer hade stort utrymme på webbplatserna och jämfört med text så prioriteras bilder. 
På så sätt blev dem en viktig del i estetiken vilket har en stor roll i hur avsändaren vill 
uttrycka sig och hur avsändaren vill porträttera sin image (Thorlacius 2009). 
 
Samtliga webbplatser använde sig av bilder och fem av sex stycken innehöll videoklipp. 
Webbplatsen kangasbrothers.com var den som inte innehöll några videoklipp. Vi anser 
att videoklipp är ett bra verktyg för att locka både besökare och sponsorer och ett 
smidigt sätt att marknadsföra sig. Just sponsorers utrymme på webbplatserna varierade 
och såg annorlunda ut. Vissa webbplatser (jon-olsson.com och justinbarcia.com) använde 
sina sponsorer i webbdesignen, medan andra (kangasbrothers.com och 
ryanscheckler.com) gav sponsorerna mindre utrymme eller inget alls. Placeringen av 
sponsorerna varierade i materialet. Jon Olsson använde sina sponsorer dels i bakgrunden 
vilket gav ett subtilt budskap. Andra webbplatser som Alexander Kangas hade valt att 
placera sina sponsorer under en menyflik. 
 
Fem av sex webbplatser använde sig av en logotyp, vilket är viktigt för att erbjuda 
igenkänning och tydliggöra avsändaren (Sundström 2005). Färger som uppkom på alla 
utom en webbplats var svart och vit. Både svart och vit hade en stor roll i webbplatsernas 
layout. De två färgerna tillsammans med varierande komplementfärg var det vanligaste 
färgschemat. Även här kan man alltså anta att de här färgerna är något som blivit typiska 
för genren (Ledin 2001). Enligt Thorlacius (2009) är det viktigt att webbplatsen följer 
genren den verkar inom. Därmed kunde vi anta att färgerna svart och vit i kombination 
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med en komplementfärg var typiska för extremsportares webbplatser. De typsnitt som 
förekom på fem av sex webbplatser var sanserifer. Bo Bergström (2009) menar att det 
finns både antikvor och sanserifer som är webbanpassade och därmed finns det ingen 
större skillnad i läsbarhet mellan de två. Hellmark (2004) ställer sig dock emot 
Bergströms påstående och menar att antikvor blir svårlästa när deras storlek är mindre än 
14 punkter, då de smala partierna på antikvorna fräts sönder av ljusstyrkan på skärmen. 

3.2 Användartester 
Tanken med användartesterna är att ta reda på om vi med genreanalysen tillsammans 
med det vi fått fram genom litteratur överensstämmer. Webbplatsen är designad utifrån 
teori och genreanalys för att skapa en webbplats som både tilltalar estetiskt och 
användarvänligt, blir det viktigt att testa om det fungerar i praktiken. Eftersom estetik är 
väldigt subjektivt är det viktigt att vi i något skede testar sidan skarpt mot våra användare. 
Här får vi reda på om de designvalen vi gjort fungerade tillsammans med de valen vi 
gjort vad gäller användarvänlighet. Det är som Jeffery Rubin säger “the user can do what 
he or she wants to do the way he or she expects to be able to do it, without hindrance, 
hesitations, or questions.”(Rubin 2008 s.4). Det här är det främsta målet med vår 
webbplats, att skapa en webbplats som inte skapar någon desorientering. 
 
Användartesterna består av en rad uppgifter som respondenten ska genomföra. Vi ska 
använda några av de parametrar Rubin (2008) beskriver som upphöjer 
användarvänligheten. Den första är “nytta” eller usefulness, som innebär att användaren 
kan uppnå det mål de har när de besöker webbplatsen (Rubin 2008). 
 
Effektivitet handlar om att det ska vara effektivt att utföra de uppgifter man har. Den 
tredje Rubin (2008) nämner är effectiveness och han menar att webbplatsen ska fungera 
felfritt utan problem. Det finns även fler parametrar som skapar användarvänlighet, men 
det är endast de ovannämnda som är väsentliga för vårt projekt. Med hjälp av 
användartesterna vill vi få data som stärker de designvalen vi gjort eller om det vi valt 
inte fungerar. 

3.2.1 Urval 

Användartesterna genomfördes på personer som var inom målgruppen, där de fick 
använda webbplatsen och utvärdera dess funktioner. Bland respondenterna var tre 
stycken män och en var kvinna. Ålderspannet låg mellan 22 och 26 år. 
 
Respondenterna hade god webbvana och själva sysslar med extremsport eller har intresse 
att följa extremsportare. Användartesterna genomfördes således när webbplatsen var i 
sitt slutskede. De fick i ett skarpt läge testa att navigera sig på webbplatsen för att 
bekräfta eller dementera om teorierna kring användarvänlighet och estetiska regler 
stämmer överens med verkligheten. Användartesterna fungerade alltså som ett verktyg 
för oss genom att ta reda på om de olika teorierna som vi byggt webbplatsen utifrån 
fungerar i praktiken. Genom användartesterna hoppades vi kunna få svar på de brister 
som fanns och/eller få våra teorier bekräftade. Själva urvalet består av ett typurval, där vi 
letar efter just de med intresse att besöka en sida likt den vi skapat. Typurval är en metod 
man använder sig utav när det handlar om att hitta respondenter till en intervju, i och 
med att vi gör användartester kunde vi tillämpa denna metod (Ekström & Larsson, 
2010). Det handlar just om att hitta den typen av respondenter med en viss social 
bakgrund, partiblockshemvist eller karriär (Ekström & Larsson, 2010). Här har vi då 
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istället valt respondenter med intresse för extremsport, vilket också gör att vi kan 
använda denna typ av urval. 

3.2.2 Operationalisering 

För att få svar på vår forskningsfråga arbetade vi med operationalisering av vår 
forskningsfråga. Vi relaterade frågor till teorin kring estetik, men framförallt 
användarvänlighet. Operationalisering betyder att översätta till variabler alltså så att det 
blir mätbart och därmed ger svar på forskningsfrågan (Ekström & Larsson, 2010). 
Tillsammans med Rubins (2008) teorier kring användarvänlighet kunde vi göra det 
mätbart. På så sätt kunde vi få svar på om den var användarvänlig. 

3.2.3 Resultat från användartester 

Vid första anblicken fick de en positiv känsla, där de flesta förstod syftet med 
webbplatsen. Genren var självklar för majoriteten, där alla förstod att det handlade om 
en person som utövade någon sorts extremsport. Respondent ett sa bland annat att 
“denna sida hamnar inom genren extremsport, inte bara cykling utan extremsport 
generellt”, vilket man även hörde från andra respondenter. Det här var en av de sakerna 
vi verkligen ville uppnå med designen, så ur den aspekten har vi verkligen träffat rätt med 
hjälp av genreanalysen. Alla respondenter var överens om att antalet bilder var bra på 
sidan, de menade att det var något man förväntade sig av en webbplats likt den vi skapat. 
Enligt Nielsen (2010) bör man inte ändra originalfärgen på länkar, men vi valde att ställa 
oss emot teorin då vi ansåg att det skulle förstöra det estetiska på webbplatsen. Enligt 
våra tester var det här inget som gjorde användarna desorienterade, det kan bero på att 
färgen vi valde var relativt nära länkars originalfärg. Vi förtydligade dessutom länkar 
genom att när man hovrar över dem med muspekaren blir dem understrukna. Det här 
bekräftar Nielsens (2010) princip om “vart kan jag gå?”, och det har hjälpt oss att göra 
webbplatsen mer användarvänlig. 
 
Vår lösning gjorde även att respondenterna visste vart de kunde trycka när det gäller 
menyn och de såg snabbt vart de skulle trycka för att komma till hemsidan. 
Respondenterna hittade hela tiden länkarna då det var genomgående färg på hela sidan, 
och de var även överraskade positivt när länkarna ifrån webbplatsen öppnade i en ny flik. 
En viktig fråga inom användarvänlighet som Nielsen (2001) ställer är “vart är jag?”. 
Enligt användartesterna var det ingen som inte hade uppfattat vart de var på 
webbplatsen. Respondenterna svarade att det var tydligt hela tiden var de var, då det 
fanns dels en rubrik, tillsammans med att sidan var markerad i menyn. Vi upplevde störst 
problem under sidan “images”. Där använde vi oss av ett plug-in som enligt testerna inte 
var tillräckligt tydlig när det kom till hur man tar sig till nästa bild. Vi fick även 
information om att det blev en viss fundersamhet över instagram-flödet, en del 
respondenter trodde att det ingick i första inlägget på hemsidan. 
 
Genom användartesterna fick vi se om det var möjligt att uppnå målen eller uppgifterna 
som tillgavs respondenterna. Vi ville se om respondenterna kunde genomföra 
uppgifterna utan hinder och tveksamhet. Det här är vad Rubin (2008) diskuterar när han 
beskriver vad som är viktigt vid användartester. Vi tycker att genom de användartester vi 
gjort har vi uppnått Rubins (2008) viktigaste punkter kring användartester. Främst då 
majoriteten av våra respondenter lyckades med alla tillgivna uppgifter. När våra 
respondenter fick utvärdera läsbarheten tyckte alla att den var lättläst och gav en hög 
läsbarhet. Även om undersökningen är för liten för att utvärdera hur bra den är i 
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jämförelse med andra teckensnitt så kan det bero på vana men även att antikvor inte gör 
sig lika bra på webben vilket Hellmark (2001) tar upp. Rubins teorier om vad det är som 
skapar användarvänlighet har vi genom användartesterna fått bekräftade. 
Respondenterna förstod syftet med webbplatsen och lyckades genomföra uppgifterna de 
blev tilldelade, i och med det så uppnåddes första kriteriet “usefulness”. Vidare så var det 
inga större problem vad gäller effektiviteten heller. Uppgifterna genomfördes fort vilket 
visar på en tydlig struktur där funktionerna inte är gömda i designen. Den sista där sidan 
ska fungera felfritt utan problem uppnåddes också och funktionerna fungerade så som 
det var tänkt. 
 
Användartesterna hjälpte oss att få konkreta svar och hitta mönster kring målgruppens 
navigering på webbplatsen. Användartesterna fungerade således som ett verktyg för att ta 
reda på användarvänligheten på webbplatsen och lade ingen större fokus på den estetiska 
delen. Intervjuobjekten ombads att uppge ålder och kön, då det blir relevant när man ska 
analysera det insamlade materialet. Därmed behöll vi deras anonymitet till viss grad. Och 
eftersom vi höll användartesterna anonyma behöll vi intervjuobjektens integritet vilket 
var vårt mål då vi ville vara etiskt korrekta. 

3.3 Validitet och reliabilitet 
 

3.3.1 Genreanalys 

Validitet är synonymt med giltighet vilket menas med att man mäter det man avsett att 
mäta (Ekström & Larsson 2010). Tillsammans med hög reliabilitet som man även kan 
säga är tillförlitligheten, alltså om den är utförd på ett korrekt sätt, utan felkällor och 
sanningsenigt (Ekström & Larsson 2010). Vår genreanalys kommer att ha hög validitet i 
den bemärkelsen att vi endast har valt att fokusera på extremsportares webb. De frågor 
vi valt för att analysera webbplatserna har vi arbetat fram genom de hypoteser vi har 
kring vad det är som skapar användarvänlighet. Det här tillsammans med vad litteraturen 
sa fick vi ett antal element att analysera. Reliabiliteten i det här fallet är hög då det endast 
är extremsportares webbplatser vi analyserar vilket gav hög sanningsenlighet. 

3.3.2 Användartester 

Genom det urval vi hade gjort vet vi att de utgör en liten del av populationen som 
besöker dessa sidor. Det här skapar en viss validitet men det bör även läggas i åtanke att 
vi hade för få respondenter för att kunna generalisera. Men vi visste samtidigt att våra 
respondenter gav hög validitet på de delarna som handlar om användarvänligheten. 
Reliabiliteten var hög då vi filmade samtidigt som respondenterna navigerade sig på 
webbplatsen. 

3.4 Tekniska tester av webbplatsen 
Vi genomförde tekniska tester på vår webbplats för att få så bra grund att stå på som 
möjligt när vi väl lanserade webbplatsen. Vi ville vara så säkra som möjligt på att det inte 
skulle komma upp några komplikationer i efterhand. Dessa tekniska tester bestod av 
tester i alla möjliga webbläsare som räknas till vanliga enligt (Statcounter 2014), samt 
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operativsystem. Genom de tekniska testerna säkerställde vi att webbplatsen var tillgänglig 
för så många som möjligt och fungerade som den skulle. 

4. Lösningen och dess grunder 
Vårt projekt handlade om att producera en webbplats som utgick från estetiska teorier 
och användarvänlighetsteorier. Vårt slutsats är att med hjälp av teorierna kan man 
anpassa webbplatsen och bygga en webbplats som både tilltalar målgruppen estetiskt 
men samtidigt erbjuder hög användarvänlighet. Det var med hjälp av teorin som vi fick 
en grund att utgå ifrån och tillsammans med genreanalysen kunde vi bygga och forma 
webbplatsen. Webbplatsen testades sedan skarpt genom användartester. Genom 
användartesterna nådde vi slutproduktionen vilket var en webbplats som tilltalade 
målgruppen estetiskt, men även en webbplats som erbjöd hög användarvänlighet. 
 
Eftersom vi skapade en webbplats åt Oscar Härnström insåg vi snabbt att det skulle vara 
enkelt och smidigt för honom att uppdatera innehållet. Därmed valde vi att forma och 
designa webbplatsen med hjälp av content management system-verktyget Wordpress 
som tillåter användaren att lätt ha kontroll över innehållet och uppdatera webbplatsen. 
 
Innan vi inledde arbetet med att koda och designa webbplatsen var vi noga med att ta 
reda på hur webbplatser inom genren extremsport såg ut. Det var viktigt då Thorlacius 
(2007) menar att det är nödvändigt att webbplatser följer den genren som den verkar i. 
Även Dowling (2001) menar att den visuella stilen spelar stor roll i hur man som företag 
eller, som i det här fallet, professionell utövare uppfattas. Genom att skapa en tydlig 
visuell stil kunde vi tydliggöra för vad Härnström står för och vad han vill utstråla 
(Dowling 2001). Därmed skapade vi en igenkänningsfaktor och gjorde det tydligt för 
besökarna vad Oscar Härnströms varumärke är och hur han vill uppfattas. För att ta reda 
på hur de andra webbplatserna såg ut inom genren extremsport, valde vi att genomföra 
en genreanalys. Genreanalysen visade att sponsorer är viktiga inom extremsport och att 
de får stort utrymme på utövarnas webbplatser (se bilaga 2). Därför valde vi att 
implementera Oskar Härnströms sponsorer i designen. För att bekräfta (eller dementera) 
både genreanalysen och Thorlacius teori genomförde vi användartester på webbplatsen i 
ett skede där webbplatsen nästan var klar. Thorlacius (2007) menar att estetiken bör 
anpassas efter målgruppen för att ge maximal effekt. Därför fick personer ur målgruppen 
navigera på webbplatsen och resultatet visade att de var nöjda med hur vi använt 
sponsorerna som en designlösning (se bilaga 3). Det här bidrog även till att vi fick mer 
information om vad målgruppen förväntar sig av en webbplats i denna genre. Schackel 
(2009) menar på att det är av stor betydelse att lära sig de olika mönster och uppgifter 
användarna har när det kommer till användandet av webbplatsen. Det kallas även “user-
center design” och är något vi arbetade mycket med innan vi började koda webbplatsen. 
Det perspektiven som Dake (2005) diskuterar har bidragit till att vi kunde ta tydliga 
beslut vad gäller estetiken. 
 
Tillsammans med genreanalysen och det filosofiska perspektivet som Dake (2005) talar 
om tar man hänsyn till mottagarens åsikter. Vi fick konkreta exempel på vad det är 
mottagaren uppskattar genom att analysera andra extremsportares webbplatser. Vi 
försökte att jobba med liknande former även på vår webbplats. Menyn med hovereffekt 
och en tydligt markerad sida är exempel på lösningar som genomfördes tack vare de olika 
estetiska perspektiven (Dake 2005). Även valet av typsnitt har valts genom att vi tagit 
tillvara på mottagarnas åsikter. Det artistiska perspektivet där konstnären bestämmer vad 
skönhet är (Dake 2005) kan man tydligt implementera på de flesta extremsportares 



 

21 

webbplatser. Vår webbplats har också skapats utifrån vad vi tycker är skönhet inom 
extremsportgenren tillsammans med genreanalysen och användartesterna. Det här har 
bidragit till valet av de färger vi använder oss av men även hur vi valt att designa 
bakgrunden. Valet av en svartvit header var en bidragande faktor utav det artistiska 
perspektivet då vi tyckte det gav en tydlig image av vem Härnström är som 
extremsportare. Dake (2005) pratar om relationen mellan tre ”fenomen” som man tydligt 
kan se att vi arbetat med. Där vi är skaparna av de visuella uttrycken, tagit hänsyn till 
mottagarna i både genreanalysen och användartesterna. Detta är de tre fenomenen, just 
det vi ser, skaparna bakom de visuella uttrycken och mottagarna. 
 
Genreanalysen gav oss en tydlig riktlinje vad gäller bilder och filmer och att det var av 
stor vikt att använda stora bilder. Vi gjorde det möjligt för Härnström att utnyttja de 
snygga bilderna han köper efter tävlingarna och visa intensiteten i sporten. Bilderna 
används för att upphöja hans image och stärka estetiken på webbplatsen (Thorlacius 
2009). Det var något som efterfrågades och uppskattades under användartesterna, då 
respondenterna gillade mängden bilder och tyckte de höll en hög kvalité. Därför blev det 
viktigt för oss att få in bilderna estetiskt tilltalande i designen, och samtidigt göra det lätt 
för Härnström själv att fortsätta så. 
 
Majoriteten av webbplatserna vi genomförde genreanalysen på använder sig av 
videoklipp för att exponera sig. Därför blev det också viktigt för oss att få in det på 
webbplatsen. Det genererade till att vi skapade en egen sida för just filmer då vi också 
upptäckte att Härnström hade ett stort videoarkiv. Vi lade ingen större vikt i hur dessa 
integrerades i webbplatsen utan använde oss av Youtubes egna videospelare som 
målgruppen är vana vid att använda. 
 
För att kunna nå så många som möjligt ur målgruppen med webbplatsen valde vi att 
använda engelsk text. Nielsen (2001) menar att man inte ska forma webbplatsen endast 
utifrån sitt lands standard. Gör man det tappar man mer än hälften av målgruppen som 
inte skulle förstå webbplatsen (Nielsen 2001). Textens utformning och typografival 
grundade vi i litteraturen och användartesterna. Enligt litteraturen samt användartesterna 
var det självklart att använda en sanserif istället för en antikva. Hellmar (2004) diskuterar 
kring att antikvor har en tendens att “fräta” sönder vid de smala partierna när skärmens 
ljusstyrka blir för hög. Valet av sanserif som typsnitt handlade även om vad våra 
användare hade för vanor. Hellmark (2004) menar att i tidningar används antikvor vilket 
vi är vana vid, men på webben använder man sig generellt sätt av sanserifer vilket även 
visade sig i genreanalysen (se resultatdel för genreanalys). 
 
Vi visste genom tidigare forskning av Lorenzo-Romero et al. (2013) att det är av stor vikt 
att designa sidan så att man redan vid första anblick blir positivt inställd till webbplatsen. 
Deras studie visar visserligen på att man genom att exponeras för sidan en kort stund får 
en uppfattning som är positiv eller negativ men att det sedan kan ändras (Lorenzo-
Romero et al. 2013). Men i och med att extremsport är så pass liten sport där 
konkurrensen är hård bland sponsorer är det viktigt att man får en positiv första 
upplevelse. Genom de designval vi gjorde tyckte våra respondenter i användartesterna att 
sidan vid första anblicken var väldigt tilltalande, vilket vi hoppas genererar till att 
besökarna stannar längre på sidan. Eftersom haloeffekten är en teori som just nämner 
det, i och med att man kanske redan bestämt vad man tycker om webbplatsen drar sig 
från att besöka den igen. 
 
Instagram är en del som enligt genreanalysen var viktig att få med (se resultatdel för 
genreanalys), det är en viktig social media men vår första lösning var inte optimal. 
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Användartesterna visade att man inte förstod att det var ett instagram-flöde, utan man 
trodde att det var en del av första inlägget i bloggen. Vi genomförde en förändring där vi 
tydliggjorde med instagram-loggan att det inte var en del av första inlägget. 
 
Det plug-in vi använde för bildgalleriet ställde till en del mindre problem. Användartestet 
visade att det var svårt att hitta knappen för att ta sig vidare till nästa bild. Det visade sig 
även att respondenterna inte visste vilken knapp som förstorade bilden. Vår lösning hade 
kunnat vara att hitta ett annat plug-in, men då inget annat fungerade lika smidig fick vi 
hitta en lösning med det vi redan valt. Vi valde att ta bort möjligheten att förstora 
bilderna medan knapparna för att ta sig till nästa bild valde vi inte göra något åt. Istället 
för att förstora bilderna har vi ökat upplösningen när de visas vilket gör att man inte 
behöver göra bilderna större. Funktionen för att ta sig till nästa bild, liknar funktioner 
som redan används på många andra webbplatser, till exempel facebook, och därför ser vi 
det inte som ett större problem vad gäller användarvänligheten. 
 

5. Avslutande reflektioner och fortsatt 
process/problemlösning 
När vi tog oss an uppdraget att utveckla en webbplats inom extremsport utifrån estetik- 
och användarvänlighetsteorier visste vi att det skulle bli en tuff utmaning. Vi visste att 
genren extremsport var inte särskilt stor och på så sätt blev det svårt att precisera 
målgruppen. Istället för att vända sig mot endast extremsportare anpassade vi 
webbplatsen och vände oss mot personer som har intresse av att besöka extremsportares 
webbplatser. Lärdomen vi tar med sig från det området är att det är viktigt att definiera 
målgruppen tidigt och göra avgränsningar. Vi har även insett att användartester är 
otroligt viktiga och givande för projekt med webbplatser. Efter att vi genomfört 
användartesterna fick vi konkreta svar kring olika designlösningar vilket hjälpte oss att 
anpassa webbplatsen efter målgruppens behov. I efterhand hade det varit ännu bättre att 
genomföra fler användartester i olika tidigare skeden av produktionen för att kunna 
eliminera “fel” innan vi var för nära deadline. 
 
Vi hade svårt att ta reda på vad personer under 18 år sa om användartestet webbplatsen. 
Det här beror på tidsbrist och komplikationer när det gäller att intervjua personer som 
inte är myndiga och kräver målsmans tillstånd. Vi valde ändå att ha vår målgrupp från 13 
år då de är en viktig grupp. Vi förutsatte att våra respondenter som var över 18 år har 
någorlunda lika intressen när det kommer till vad man förväntar sig av extremsportares 
webbplats. Givetvis hade det varit intressant att veta konkret vad 13 ur målgruppen hade 
för synpunkter på webbplatsen. Dessutom hade vi gärna velat ta hänsyn till Schackle 
(2009) som menade att man skulle ha en panel ur målgruppen (participative design) som 
testar webbplatsen under tiden. På grund av arbetets, till syntes, korta tid var inte det här 
en möjlighet. 
 
Vi är väldigt nöjda med den slutgiltiga produktionen och vi är stolta över vad vi har 
åstadkommit. Även kunden Oscar Härnström är nöjd efter leveransen och vi hoppas att 
hans sponsorer känner sig tillfredsställda över hur vi löste designen. Vi hoppas att det här 
också kan förbättra framtiden för Osar Härnström, att det genererar till att fler sponsorer 
väljer att investera i honom. Tack vare Härnströms webbplats tror vi att sponsorer ser 
stor potential i honom och vill kopplas samman med honom. 
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Extremsportarens publik kan ses som en subkultur där man gärna sållar bort de som bara 
ser ekonomsik vinning. I många fall handlar det inte om att tjäna pengar utan att leva ut 
sporten och dess kultur. Därför var det viktigt att sidan skulle representera Oscar och 
inte bara visa sponsorer. Genom genreanalysen ser man tydligt detta och vi tycker att vår 
webbplats passar bra in i genren. Som teorin även nämner om extremsport så är det 
viktigt att det känns äkta, att det faktiskt är utövaren själv som gör uppdateringarna 
tillsammans med hans egna bilder. Samtidigt som det ska kännas äkta nämns det också 
att bilder och video är två viktiga delar inom extremsport och därför blev det också 
viktigt att detta fick en så stor roll på webbplats. Samtidigt bidrar även 
användarvänligheten som vi anpassat på webbplatsen gör att det är lätt att hitta och 
förstå hur man bläddrar bland bilderna.  
 

6. Framtida studier 
Det vore intressant att designa en webbplats utifrån ett marknadsföringssyfte med fokus 
på sponsorer och andra intressenter. Under projektet fick vi reda på att inom genren 
extremsport har sponsorer stort utrymme och makt. Därmed vore det lämpligt att 
undersöka hur en webbplats skulle se ut om sponsorerna fick styra över designen. Sedan 
skulle man genomföra användartester på webbplatsen för att ta reda på om användarna, 
som sponsorerna vill nå ut till, accepterar designen. På så sätt kan man, med hjälp av vårt 
projekt, ta reda på vilken designlösning som passar bäst. 
 
Eftersom downhill är en sport som är större i länder som England, Italien och Spanien 
skulle det vara intressant att se om det finns kulturella skillnader på användarvänlighet. 
Finns det saker här som vi tar för vana och som en självklarhet när det gäller 
webbdesign? Eller är design efter användarvänlighet universellt och fungerar oberoende 
av kultur? 
 
Eftersom vi har arbetat med att även göra en skarp produktion har mycket tid gått till 
just skapandet. Det hade varit intressant att göra många användartester generellt över en 
rad webbplatser för att analysera deras designval och hur användarvänligheten fungerar. 
Användartester och teorier skulle ge bevis på hur det har utvecklats i och med att 
webben har utvecklats väldigt mycket på senaste tiden med surfplattor och responsivitet. 
Har gamla teorier som att man inte bör ändra färgen på länkar fallit bort i glömska, är det 
lika viktigt att det finns en standard som används på alla webbplatser? 
 
Extremsport är en spännande subkultur som inte liknar många andra. Man är i många fall 
kritisk mot kommersialismen och effekten den faktiskt skulle kunna ha för sporterna i 
positiv bemärkelse. Det här är ett spår som är helt utanför användarvänlighet och estetik 
men minst lika spännande i forskningsstudier. Varför vill man inom vissa subkulturer ses 
som underground, en kultur som nästan är lite “farlig”. Redan utövare som Tony Hawk 
blev utstött för han ville kommersialisera sporten genom att skapa spel och få in sporten 
in i finrummen. Hur kommer det sig att vissa inom en subkultur inte enbart extremsport 
att de inte bör kommersialiseras eller ta steget in i finrummen? 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 2 - Webbskiss 
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8.2 Bilaga 2 - Genreanalysfrågor 

Vad ser vi? 
Finns det fotografier på webbplatsen? (Ja/nej) 
Hur många? 
Vad föreställde dem? 
Hur representeras fotografierna? (Svartvita eller i färg?) 
Vilket färgschema har webbplatsen? 
Finns det videoklipp på webbplatsen? (Ja/nej) 
Hur många? 
Vad föreställde dem? 
I vilken kontext visas videoklippen? 
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8.3 Bilaga 3 – Intervjumall för användartester 

Vi heter Magnus Eriksson och Fredrik Borg där vi studerar sista året på Karlstads 
universitet på programmet medier och kommunikationsvetenskap. Vi skriver och gör 
ett c-projekt med syfte att konstruera en webbplats åt Oscar Härnström som är en av 
Sveriges främsta individuella downhillåkare. Du är kommer att vara helt anonym i 
dessa tester och skulle du vilja avbryta testet under någon gång är det bara att säga till. 
Frågor: 
1. Kön 
2.Ålder 
3. Hur upplever du startsidan? 
- Vilken genre skulle du säga att den faller inom? 
- Hur upplever du mängden bilder? 
- Är det något element på startsidan som sticker ut och inte passar in? 
4. Om du vill kopiera adressen till ett specifikt blogginlägg, hur gör du då? 
5. Hur gör du för att ta dig tillbaka till startsidan? 
6. Om du vill ta reda på Oscars tidigare resultat, hur gör du då? 
- Vad tycker du om att se resultaten där? 
- Om du vill se hur det gick för andra tävlande i en tävling, hur gör du då? 
7. Vart går du för att öppna en bild under kategorin “gym”? 
- Hur skulle du göra för att se nästa bild? 
- Om du vill ha större bild, hur gör du då? 
8. Vart hittar du filmer? 
9. Framgår det tydligt vart du är på sidan? 
10. Kan du se om det har länkats till några sociala medier? 
11. Hur upplever du läsbarheten på blogginläggen? 
12. Om du vill besöka en av Oscars sponsorer, hur gör du då? 
- Hur upplever du att det är när den öppnas i nytt fönster?(istället för samma) 
13. Är det något du saknar? (som borde finnas på denna typ av sida) 
- Är det något du absolut tycker ska vara kvar? 
Avslutning : Tack för din medverkan. 

 


